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Markeersets inclusief 
12 verfspuitbussen
• Eenvoudig gebruik – lichte werkwijze
• Robuuste, stalen uitvoering met 

poedercoating
• Onderhoudsvrije constructie

Leveringsomvang: markeerapparaat, 
slagkoord, markeerpoeder, planhulp 
voor parkeerplaatsen, verfspuitbus. 
Streepbreedte min.: 50 mm. Streepbreedte 
max.: 120 mm. Wieluitvoering: massief 
rubber. Aantal wielen: 4 st. 

Kleur: verkeersswit, als RAL 9016. 
 4 Nr. 517 230 3H € 217,-

Kleur: signaalgeel, als RAL 1003. 
 4 Nr. 517 231 3H € 217,-

Kleur: verkeersrood, als RAL 3020. 
 4 Nr. 517 233 3H € 217,-

Kleur: blauw, als RAL 5017. 
 4 Nr. 517 234 3H € 217,-

Kleur: verkeersgroen, als RAL 6024. 
 4 Nr. 517 235 3H € 217,-

Kleur: verkeersgrijs, als RAL 7042. 
 4 Nr. 517 236 3H € 217,-

Kleur: verkeerszwart, als RAL 9017. 
 4 Nr. 517 237 3H € 217,-

Markeerapparaten
• Eenvoudig gebruik – lichte werkwijze
• Robuuste, stalen uitvoering met 

poedercoating
• Onderhoudsvrije constructie

Streepbreedte max.: 90 mm. 
Materiaal: staal, met poedercoating. 
Wieluitvoering: massief rubber. Aantal 
wielen: 4 st. 

Leveringsomvang: markeerwagen 
PREMIUM, slagkoord, markeerpoeder, 
planhulp voor parkeerplaatsen, 
1 verfspuitbus. Streepbreedte min.: 40 mm. 

Kleur: wit. 
 4 Nr. 707 415 3H € 279,-

Kleur: geel. 
 4 Nr. 707 419 3H € 279,-

Leveringsomvang: markeerwagen BASIC, 
slagkoord, markeerpoeder, planhulp voor 
parkeerplaatsen, 1 verfspuitbus. 
Streepbreedte min.: 50 mm. 

Kleur: wit. 
 4 Nr. 600 278 3H € 151,-

Kleur: geel. 
 4 Nr. 600 279 3H € 151,-

Markeringssprays voor 
bouwplaatsen
• Markeringsspray voor de bouwplaats op basis van 

oplosmiddelen 
• Lange tijd zichtbare markeringen door speciaal 

verfconcentraat
• Zuivere verfspray met regelmatige sprayuitstoot

Inhoud: 0.5 l. VE: 12 st. 

Kleur: geel. 
 4 Nr. 569 434 3H € / VE 66,90

Kleur: wit. 
 4 Nr. 569 435 3H € / VE 66,90

Vloermarkeerapparaten 
New Perfekt Striper® met 
12 spuitbussen van elke kleur
• Voor een professionele markering voor binnen- 

en buitentoepassing
• Weerstandsbestendig vloermarkeerapparaat voor 

kaarsrechte markeringen
• Set incl. 1 doos vloermarkeringsverf

Leveringsomvang: bodemmarkeerapparaat, side-
striper, krijtlijn (30 m), markeringspoeder (100 g), 
gebruiksaanwijzing, plattegrond van het parkeerterrein, 
1 doos gekleurd bodemmarkeringspoeder. Streepbreedte 
min.: 30 mm. Streepbreedte max.: 100 mm. 
Materiaal: metaal. 

Kleur: wit. 
 4 Nr. 569 505 3H € 309,-

Kleur: geel. 
 4 Nr. 569 506 3H € 309,-
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